Zaradi nemotenega izvajanja zdravstvene nege
in terapije vas prosimo za obzirnost do
pacientov.

SESTRSKI TIM – ODDELEK dr. Ivan Robida:
tel: 01 522 43 16
SESTRSKI TIM – ODDELEK dr. Anton Šerko:
tel: 01 522 43 19

OBISKOVALCE PROSIMO NAJ NE
POSEDAJO PO BOLNIŠKIH POSTELJAH.

ZDRAVNIKI – ODDELEK dr. Ivan Robida:
Informacije: PON-PET 14:45-15:15
OBISKI: vsak dan od 15h - 17h

Pribor za osebno higieno in zdravila, ki jih
doma redno jemljete, naj Vam svojci čimprej
prinesejo na oddelek.

Doc. dr. Saša Šega dr. med.,vodja
dr. Alenka Horvat Ledinek, dr. med.
mag. Bogdan Lorber, dr. med.
Gal Granda dr. med.
Veronika Rutar Gorišek, dr. med.
Doc. dr. Lea Leonardis ,dr . med.

Obleko in vrednostne predmete, ki jih v času
zdravljenja pri nas ne potrebujete, naj svojci
odnesejo domov.
Hvala za razumevanje!

V ČASU ZDRAVLJENJA VAM ŽELIMO
ČIMBOLJ PRIJETNO POČUTJE.

VRATAR:
tel: 01 522 30 71

univerzitetni
klinični center ljubljana
University Medical Centre Ljubljana

SPS NEVROLOŠKA KLINIKA
KLINIČNI ODDELEK ZA BOLEZNI
ŽIVČEVJA – KOBŽ
Predstojnik:
Doc. dr. Uroš ROT, dr. med.
uros.rot@kclj.si

ZDRAVNIKI – ODDELEK dr. Anton Šerko:
Informacije: PON-PET 14:45-15:15
OBISKI: vsak dan od 15h - 17h

Glavna med. sestra:
Lidija OCEPEK, dipl. m. s.
lidija.ocepek@kclj.si

Nina Zupančič Križnar, dr. med., vodja
prim. mag. Bernard Meglič, dr. med.
doc. dr. Maja Trošt, dr. med.
doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med.
doc. dr. Maja Kojović, dr. med.
prim. Dušan Flisar, dr. med.
asist. dr. Jure Bon, dr. med.
mag. Aljoša Danieli, dr. med.

Tajnica:
Nina Vovk, mag. inž. živ.
nina.vovk@kclj.si

DNEVNO DOGAJANJE NA NAŠEM KLINIČNEM
ODDELKU

zdravljenja posvetujejo z medicinsko sestro na
oddelku.

Zdravstvena nega se prične ob 7h.

V Kliničnem centru imamo organizirano socialno
službo:

University Medical Centre Ljubljana

ZAJTRK: ob 7h45
VIZITA: od 9h dalje
V dopoldanskem času se pri nas izvaja:
 fizioterapija
 delovna terapija
 logopedska obravnava
 psihološka obravnava
 pogovor z med. sestro
KOSILO: ob 12h
VEČERJA: ob 17h45 (nedelja, prazniki ob 17h15)
Diagnostične preiskave se izvajajo ob delavnikih
med 8h – 16h.
Od 21h dalje je na oddelku zaželen nočni mir, ki
je lahko moten zaradi nujnih sprejemov
pacientov.
TV-dnevni prostor za pokretne bolnike, ki ne
morejo tako zgodaj v posteljo.
Glede pomoči, ki jo bo pacient potreboval doma
po odpustu iz bolnišnice, se lahko svojci v času

univerzitetni
klinični center ljubljana

ga. Antič Savka
tel: 01 522 35 44
savka.antic@kclj.si
ki Vam bo v posebnih primerih in po dogovoru z
zdravstvenim timom skušala pomagati.

